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1. Virksomhetens art og hvor den drives 
 
Selskapets virke er innen bergverksvirksomhet med oppkjøp av mineralrettigheter og 
utvikling av disse frem til påviste ressurser og reserver. Både direkte og gjennom 
management av datterselskaper utfører selskapet denne oppgaven. 
 
Selskapets hovedkontor er på Lysaker i Bærum kommune. 
 
2. Selskapets utsikter – rettvisende oversikt 
 
Selskapet har gjennom datterselskapene kjøpt mineralrettigheter i Ghana i Afrika og i 
California i USA.  
 
På vårt regionale felt i Ghana lokalisert i Samreboi Nkwanta i Wassa Amenfi distriktet, har vi 
i løpet av 2009 gjennomført en større leteaktivitet. Det er tatt et betydelig antall prøver av 
bekkesedimeter, som er analysert av et internasjonalt godkjent laboratorium. Konklusjonen 
fra konsulentselskapet Scott Wilson RPA er at prøvene gir grunnlag for videreutvikling av 
feltet. 
 
I løpet av 2009 har vi mottatt to henvendelser fra selskaper som er interessert i å kjøpe dette 
feltet, men et salg er ikke aktuelt før vi har påvist omfanget av mineralressurser på feltet. Skal 
dette prosjektet selges må det gi utbytte for våre aksjonærer. 
 
Selskapet eier 30 sammenhengende mineral ”claims” i dalen Echo Valley i Riverside County 
utenfor Palm Springs i California. Det ble gjennomført et begrenset leteprogram i løpet av 
2009, hvor overflateprøver ble analysert ved et anerkjent laboratorium i Nevada. Rapporten 
fra leteprogrammet, som er utarbeidet av Scott Wilson RPA, anbefaler videreutvikling av 
feltet på bakgrunn av påviste forekomster av gull i prøvene. 
 
Eierskapet i CanWay Resources Inc. er fortsatt 10,8 %, og den canadiske ledelsen i selskapet 
arbeider nå med å få til en refinansiering og fortsatt virksomhet i New Brunswick provinsen i 
Canada. 
 
Sent i 2009 ble det inngått avtale om salg av Norwegian Thorium Company AS. Salget av 
dette selskapet ble formelt gjennomført i januar 2010. Det har ikke vært virksomhet i dette 
selskapet i 2009. 
 
Selskapet har en aksjekapital på 3.345.281 kr. til pålydende 0,05 kr. pr. aksje, med totalt 
66.905.620 aksjer. Ingen emisjoner ble gjennomført i 2009.  
 
 



3. Valutarisiko. 
 
Selskapets kostnader og utvikling blir påvirket av kursen på amerikanske dollar. Dette gjelder 
områder som kjøp av utstyr og maskiner, betaling til innleid personell og salgsprisen på gull 
som gjerne regnes i antall dollar pr. unse. 
 
4. Forutsetning for fortsatt drift. 
 
Selskapets målsetting er å utvikle hvert mineralfelt frem til ressursene i feltet er bekreftet på et 
nivå som gjør feltet salgbart eller gir grunnlag for at et joint venture kan etableres med 
internasjonale gruveselskaper, som har kompetanse og kapital til å føre feltet frem til 
produksjon. Målsetningen krever fortsatt tilgang til risikovillig kapital, at aktiviteten i 
gruveindustrien er på minst samme nivå som i dag og at gullprisen holder seg rundt dagens 
nivå, i motsatt fall vil selskapet ikke kunne oppnå sin målsetting innenfor det tidsrom 
aksjonærene forventer. 
 
Forutsetningen for fortsatt drift er tilstede og årsregnskapet bygger på denne forutsetningen. 
 
5. Arbeidsmiljø, likestilling og det ytre miljø. 
 
Selskapet hadde ingen ansatte pr. 31.12.2009.  
Selskapets holdning er å arbeide for likestilling ved ansettelse av personell. 
 
Når det gjelder miljø, har selskapet bevisst valgt produksjons- og arbeidsmetoder som i 
minimal grad endrer opprinnelig miljø eller forurenser de steder vi har aktivitet. Vår 
virksomhet i 2009 har ikke påvirket miljøet i negativ retning. 
 
6. Aksjonærforhold. 
 
Selskapet har nå 155 aksjonærer, hvorav omkring 90 utenlandske. Aksjen omsettes privat og 
selskapet er ikke listet. Siste kurs er 0,20 kr. pr. aksje. 
 
7. Økonomisk resultat. 
 
Resultatregnskapet for Hudson Bay Resources AS viser et årsunderskudd på 3.674.969,- kr.,  
som foreslås overført til udekket underskudd. 
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